
                                             Пояснювальна записка 

 

                      до рішення Воскресенської селищної ради  № 2  від 17.02.2023р.  

«Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2023 рік» 

 

1. Обґрунтування необхідності  підготовки рішення. 

Рішення  селищної ради «Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік.» розроблене з метою покращення соціально-економічного 

стану Воскресенської селищної ради, якісного виконання бюджету селищної територіальної 

громади, забезпечення бюджетних установ лімітними призначеннями, упорядкування доходів 

та видатків з урахуванням вимог чинного законодавства. 

          При підготовці рішення враховано: розпорядження  Миколаївської ОВА «Про внесення 

змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік» (розподіл субвенції на надання 

державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами) від 28.01.2023 р. № 28-р, 

подання начальника відділу СЗН від 09.02.2023 р., заявок та клопотання директорів КП 

«Калина» та ККП Воскресенське від 09.02 та 14.02.2023 року, клопотання начальника відділу 

ЖКГ, інвестицій та соціально економічного розвитку від 06.02.2023р., подання начальника 

ЦНАПу від 07.02.2023р., клопотання начальника відділу ОКМС від 17.02.2023р., подання 

начальника відділу земельних ресурсів від 17.03.2023р., подання начальника відділу 

загальної та організаційної роботи від 17.02.2023р. 

 

                              2. Мета і завдання підготовки рішення. 

           У зв’язку з розподілом обласної субвенції на надання державної підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами та ефективним використанням наявного фінансового ресурсу, 

а саме використання вільного залишку коштів, перерозподіл коштів бюджету та дотриманням 

збалансованості бюджету  

 

пропонується: 

 

Внести зміни  до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади  на 2023 

рік:, а саме: 

 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної територіальної громади 

на  суму 150 148 грн по:  

-  КБКД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету»   
2.  Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2023 рік у сумі 111 556 561 грн  у тому числі доходи загального фонду       

110 445 718 грн, доходи спеціального фонду  1 110 843 грн (додаток 1). 

 

               Внести зміни до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на  2023 

рік  , а саме: 

 

3. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік на загальну суму 403 130 грн. по: 

 КПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  3 416 грн: 

    КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 980 грн ( придбання 

комутатора ТР-LSNK LS 1008G для роздачі мережі інтернет  в кількості 1шт.), 

 КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку (навчання керівників, старост та спеціалістів з 

питань пожежної безпеки 7 осіб * 348 грн. 2436 грн. 

 КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»   46 512 грн: 



 КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - придбання насосів 

свердловинних відцентрованих 4SDm8/18 для водомереж Воскресенської 

селищної територіальної громади  в кількості 4 шт.* 11628 грн. 

 КПКВКМБ 6030 Організація благоустрою населених пунктів 97 706 грн: 

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) направлення коштів на  послуги 

з відлову тварин ( собак) 

 КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 96 828 грн: 

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) направлення коштів вільного 

залишку на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 

01.01.2023 рік ( ремонт покрівлі майстерні Воскресенського ліцею , яка 

постраждала в наслідок агресії російської федерації) 

 КПКВКМБ 061200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» на суму 150 148 грн: 

 КЕКВ 2111 Заробітна плата 123 072 грн, 

 КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці 27 076 грн. 

 КПКВКМБ 0810160 «Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 8 520 грн: 

 КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ( придбання засобів 

КЗІ електронного ключа-токеїна 6 шт., та засобів USB флеш накопичувачів - 8 

шт.) 

 

4. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету на суму 159 443 грн по : 

 КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 159 443 грн: 

 КЕКВ 2230 Продукти харчування ( не використані кошти бюджету). 

 

5. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік на загальну суму 913 651 грн. по: 

 КПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  на суму 60 000 грн: 

 КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(придбання Ноyтбуку Asus Zenbook 14 UM 425QA-KI1198 Pine Grey в 

кількості 2 шт.*30000 грн  для віддаленого робочого місця ( селище Грейгове 

та села Михайло-Ларине виїзний прийом громадян). 

 КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»   776 170 грн: 

 КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

( придбання насосів свердловинних відцентрованих DONGYIN 4SD 10/18 для 

водомереж Воскресенської селищної територіальної громади  в кількості 6 

шт.* 16695= 100170 грн, водонапірна башта 15м.кубічних 2 шт. * 338000 грн.= 

676 000 грн. 

 КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 14 866 грн. 

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) на надання послуг зі створення 

електронного документу ( формування обмінного файлу XML ) про  

нормативну грошову оцінку земель селища Горохівка Воскресенської 

селищної ради 

 КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 62 615 грн: 

 КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів: направлення коштів з вільного 

залишку на погашення кредиторської заборгованності, яка утворилася на 

01.01.2023 рік 49900 грн. проектно-кошторисна документація (робочий проект) 

"Капітальний ремонт санвузлів Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вулиці Шкільна,30 в с. Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської 

області" та 12715 грн. експертиза проекту ""Капітальний ремонт санвузлів 



Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Шкільна,30 в с. Михайло-

Ларине Вітовського району Миколаївської області" 

 

6. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2023 рік у розрізі  програмної класифікації видатків та кредитування у сумі  

112 563 751 грн: по загальному фонду у сумі 110 539 257 грн  по спеціальному фонду у сумі 

2 024 494 грн. в т.ч. бюджет розвитку 898 785  ( додаток  № 3). 

 

7.   Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання 

7.1. Бюджетний кодекс України». 

7.2. Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік». 

7.3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

7.4. Указ президента «Про введення воєнного стану в Україні». 

7.5. Постанова КМУ «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

       період воєнного стану».   

 

8. Прогноз соціально – економічних наслідків затвердження рішення 

Прийняття рішення „ Про внесення змін до бюджету  Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2023 рік ” дозволить забезпечити збалансованість та якісне 

виконання  бюджету, а також вчасне  і цільове використання коштів. 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Тетяна БІЛОЗОР 

 


